
© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Belijdenis doen 
- gezinsmoment over het doen van belijdenis - 

 

 
In veel kerken doen jongeren (of ouderen) 

op Tweede Pinksterdag belijdenis van het geloof. 
Voor kinderen is niet altijd duidelijk wat er gebeurt en waarom dit is. 

Dit gezinsmoment geeft handreikingen 
om hierover met kinderen in gesprek te gaan. 

 
 

Binnenkomer 
Roep een doopdienst in herinnering of kijk naar een foto of doopkaart ter gelegenheid van 
de doop van je kind(eren). 

 

 

Bespreken 
- Kan een kind auto rijden?  

- Wie rijdt er auto voor kinderen? (De vader of moeder) 
- Wat gaat een kind doen als het 18 wordt? (Leren auto rijden, zelf een rijbewijs halen) 
- Kan een baby die gedoopt wordt praten? Kon jij al praten toen je gedoopt werd? 
- Wie praten er wel als een kindje gedoopt wordt? (De vader en moeder. Als de dominee 
vraagt of zij alles geloven wat in de Bijbel staat, zeggen ze ‘ja’) 

- Je leert steeds meer over de Heere en de Bijbel: bij je vader en/of moeder thuis, bij de juf 
en/of meester op school, bij de ouderling en/of dominee op catechisatie. Zo weet je steeds 
beter wat er in de Bijbel staat en wat de Heere wil.  
- Wat ga je doen als je oud genoeg bent en zelf gelooft in de Bijbel? (Dan ga je zelf ‘ja’ 
zeggen. Je kiest voor de Heere en Zijn dienst en Zijn Woord. Je zegt dat je bij de Heere en bij 
de kerk wil horen en niet bij de wereld en de duivel. We noemen dit: belijdenis doen. Belijden 
= hetzelfde zeggen: met je mond hetzelfde zeggen wat God zegt in Zijn Woord, met je leven 
hetzelfde doen wat Gods zegt in Zijn Woord) 
- Weet je een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die dit doet? (Bijvoorbeeld Ruth (Ruth 1:16-
17) en Mozes (Hebreeën 11:24-26)) 
 

 

Bijbel erbij 
Lees Jozua 24 vers 14-18 en 24-27 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende 
vragen: 
1. Jozua zegt dat het volk van Israël moet kiezen. Waaruit kunnen ze kiezen (vers 14-15a)? 
2. Waar kiest Jozua voor (vers 15b)? 
3. Waar kiezen de Israëlieten voor (vers 16-17)? 
4. Waarom kiezen ze voor de Heere (vers 17)? 
5. Belijden is doen. Hoe hoor je dat in vers 24? Wat betekent dat voor mensen die nu 
belijdenis doen? 
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6. Het volk maakt een verbond met God (vers 25). Wat betekent dat? (Ze zijn aan God 
verbonden: ze horen bij de Heere. Ze geloven wat Hij zegt en doen wat Hij wil) 
7. Als je belijdenis doet, maak je ook een verbond met God. Leg dat eens uit! 
8. Jozua zet een grote steen rechtop (vers 26-27). Waarom doet hij dat? (Telkens als de 
Israëlieten deze steen zien, denken ze aan wat ze de Heere hebben beloofd. De steen is een 
herinnering dat ze moeten doen wat ze hebben beloofd.) 

 

 
Bezig 

Op verschillende manieren kun je dat wat je hebt besproken verwerken.  
Je kunt: 
- een kaart maken voor degenen die belijdenis hebben gedaan. Een kleurkaart voor deze 
gelegenheid vind je op de website: www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurkaart-belijdenis-
doen/ 
- een (verf)tekening of kleurplaat maken bij de verzen uit Jozua 24. Een kleurplaat om in te 
kleuren vind je hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/jozua2414-28-kleuren/ 
- een bouwplaat maken van een huis en Jozua 24 vers 15b op een muur schrijven. Een 
bouwplaat om daarbij te gebruiken vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bouwplaat-huis-jozua24vs15b/  
- een steen zoeken en daar een Bijbeltekst naar keuze uit Jozua 24 vers 14-28 op schrijven. 
Als er ruimte over is, kun je deze steen verder versieren. 
- maak een Bijbelse kijktafel bij Jozua 24 vers 15b en leer deze Bijbeltekst met elkaar. 
Leerondersteuning vind je hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/jozua2415b-leren/  
 

   
 

 
Besluiten 

- Rond dit Bijbelmoment af. Vraag de kinderen om in eigen woorden te vertellen wat 
belijdenis doen is en ga na of ze de boodschap begrepen hebben. 
- Je kunt afronden met het zingen van een Psalm of Bijbellied, bijvoorbeeld Psalm 17 vers 3, 

86 vers 6 of 119 vers 3. 
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